
شيحعدد المقاعدالقسممكان العملالمفاضلةالتشكيلالتخصص المطلوبنفقة خاصةقناة القبولاالسمت نوع التر

ن مرزه1 مرشح1علم االجتماعكلية االداب62.289معوماحصاء اجتماعيالالعامنصتر محسن عبد الحسير

ان عبد األمتر خطار فرمان2 يالالعامجتر
مرشح1االحصاء والمعلوماتيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات71.884معوماحصاء تطبيقر

كةكلية الطب البيطري89.158معوماحياء مجهرية بيطريةالالعامختام قايد مايع جودة3 مرشح1وحدة االمراض المشتر

كةكلية الطب البيطري81.464معوماحياء مجهرية طبيةالالعامصبا فالح كليف عبد علي4 مرشح1وحدة بحوث االمراض المشتر

ي/احياء مجهريةالالعامعباس ميار حزام عودة5
ي جزيئ  مرشحعلوم الحياةكلية العلوم85.182معومبايولوجر

مرشحقسم ادارة االعمالكلية االدارة واالقتصاد82.999معومادارة اعمالالالعاممحسن علوان محمد حسن6

مرشحادارة االعمالكلية االدارة واالقتصاد71.817معومادارة اعمالالالعاميوسف رياض محمود يوسف7

ن8 ن حسير مرشح1اللغة العربيةكلية االداب71.053معومادب مقارنالالعامساجد كامل ياسير

بة والموارد المائيةكلية الزراعة74.732معوماقتصاد زراعيالالعامنغم رحمن محمد عبدهللا9 مرشح1قسم علوم التر

يالالعامعالء حامد فيصل محمد10
ن
مرشح1االقتصادكلية االدارة واالقتصاد52.699معوماقتصاد معرف

ن11 ي الالعامسحر عبد االمتر حرج حسير ن بية80.398معوم(الشعر)االدب االنكلتر يةكلية التر ن مرشح3قسم اللغة االنكلتر

ن12 ية الرسيريةكلية الصيدلة82.442معوماالدوية والعالجياتالالعامحسام حمزة صاحب حسير مرشحفرع العلوم المختتر

مرشحفرع الكيمياء الصيدالنيةكلية الصيدلة81.181معوماالدوية والعالجياتالالعاماحمد محمود سلطان يوسف13

ن هادي14 يكلية الزراعة72.262معومانتاج لحومالالعامرائد كوكب عبد الحسير
مرشح1االنتاج الحيوانن

بية البدنية وعلوم الرياضة83.867معومبايوميكانيكالالعامعالء جبار عبود جواد15 بية الرياضيةكلية التر مرشح1التر

مرشح1طب األطفالكلية الطب70.973معوم(دم رسيري اطفال)بورد اطفالالالعامعبدالعزيز وناس عبد مشكور16

مرشح1الجراحةكلية الطب63.823معومبورد جراحة السمنة المفرطةالالعامرامي صباح عبود علي17

ي التغذية)بورد طب ارسة الالعامفاطمة عبد الكاظم رضا موىس18
ن
مرشح1طب االرسة ومجتمعكلية الطب67.146معوم(الزمالة التدريبية ف

مرشح1البيئةكلية العلوم80.484معومبيئة حيوانالالعامفاطمة ابراهيم محمد جاسم19

مرشح1قسم علوم الحياةكلية العلوم84.113معومبيئة وتلوثالالعامابتسام كاظم خضن مرزوق20

بية90.743معومتاري    خ اسالميالالعامحمديه صالح دلي حمود21 مرشحقسم التاري    خكلية التر

بية57.8معومتاري    خ اسالمينعمالعامعلي رؤوف جتر والي22 غتر مرشحالتاري    خكلية التر

ي23
يالالعامفراس جواد عبيد راضن بية67.026معومتبولوجر مرشح1الرياضياتكلية التر

ن حبيب24 بية77.352معومتحليل داليالالعامعقيل محمد حسير مرشح1الرياضياتكلية التر

بية79.333معومتحليل عقديالالعامفاطمه كامل مجيد حميد25 مرشح1الرياضياتكلية التر

ن لللحصول عل اجازة دراسية لشهادة الدكتوراه/جامعة القادسية المتقدمير
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ن علي عبد االمتر جاسم26 ي    ح وانسجة بيطريةالالعامحسنير ي    ح واالنسجةكلية الطب البيطري84.135معومترسر مرشح1فرع الترسر

مرشح1فرع اساسيات التمريضكلية التمريض81.237معومتمريض صحة نفسية وعقليةالالعامعلياء خضتر عباس عبيد27

مرشحمركز الخيولرئاسة الجامعة72.444معومتوليد بيطريالالعاممسار صائب كاظم العكيلي28

مرشحالجراحة والتوليدكلية الطب البيطري71.059معومتوليد بيطريةالالعامكمال غازي غانم فرحان29

غتر مرشحمركز الخيول العربيةرئاسة الجامعة60.627معومتوليد بيطريةالالعامسامر ناظم عبد هادي30

مرشحالجراحة والتوليدكلية الطب البيطري83.566معومجراحة بيطريةال2003ذوي الشهداء قبل عام احمد كاظم مناجي خالطي31

ن علي32 مرشحجراحة وتوليدكلية الطب البيطري75.912معومجراحة بيطريةالالعامعباس علي حسير

مرشح1قسم الجغرافيةكلية االداب67.255معومجغرافية نقلالالعاممناهل طالب حريجه جواد33

يكلية الطب71.518معومجلديةالالعامضياء ظاهر فرحان يوسف34
مرشح1الطب الباطئن

ن ماجد محمد عبدهللا35 بية البدنية وعلوم الرياضة78.614معومجمانستكالالعامعبدالحسير مرشح1االلعاب الفرديةكلية التر

ن مجهول فنجان36 مرشحقسم الوسائط المتعددةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات84.365معومرياضيات تطبيقيةالالعامفراس حسير

ي ورد37
بية67.311معومرياضيات تطبيقيةالالعامنجوان نوري هانن غتر مرشحالكيمياءكلية التر

بية البدنية وعلوم الرياضة82.563معومساحة وميدانالالعامغزوان كريم خضتر محمد38 مرشح1االلعاب الفرديةكلية التر

ي ابراهيم39
ن

مرشح1الصحه العامهكلية الطب البيطري80.921معومصحة عامة بيطريةالالعاممحمد عبد العباس مالع

مرشح1معاون العميد للشؤون االداريةكلية التمريض67.61معومصحة مجتمعالالعاماثتر محمد مطرسر هادي40

ن41 يالالعامخليفة علي منصور حسير
ي و وقان 

يكلية الطب البيطري79.89معومطب باطئن
ي والوقان 

مرشح1الطب الباطئن

مرشح1قسم الدراسات المسماريةكلية االثار74.832معومطرائق تدريس التاري    خالالعامعالء ابراهيم رسحان حمود42

ي حسن عبد هللا43
مرشح5مركز التعليم المستمررئاسة الجامعة66.167معومطرائق تدريس اللغة العربيةالالعامفرح حفظن

مرشح1مركز تطوير التدريس وال/ وحدة المناهج وطرق التدريس رئاسة الجامعة66.819معومطرائق تدريس علوم الحياةال2003ذوي الشهداء قبل عام انعام كريم عبد دهش44

مرشحفرع االحياء المجهريةكلية الطب البيطري83.142معومطفيلياتالالعامأزهار جفات كروان موىس45

ية الرسيريةكلية الصيدلة82.793معومطفيلياتالالعامامال حسن عبد عريف46 مرشحالعلوم المختتر

ات الرسيريةكلية الصيدلة76.32معومطفيلياتالالعامفرح رزاق كبيح موىس47 غتر مرشحعلوم المختتر

نهيفاء جمعة حسن كاطع48 مرشح2الصحة العامةكلية الطب البيطري77.96معومصحة عامة بيطريةالالسجناء السياسيير

ي    حكلية الطب70.136معومعقم وتناسل رسيريالالعامبلسم قحطان محمد عبيد49 مرشح1فرع الترسر

يالالعامسهام كاظم مطلق فدعم50
بية للبنات71.28معومعلم االجتماع الجنان  بويكلية التر مرشحاالرشاد النفسي والتوجيه التر

ى جالوي محمد مزهر51 يالالعامبرسر
مرشحمركز تطوير التدريس والتدريب الجامعيرئاسة الجامعة55.101معومعلم االجتماع الجنان 

يالذوي االحتياجات الخاصةشذى نجاح بالش جتر52 مرشح1علم االجتماعكلية االداب75.811معومعلم االجتماع الطئر
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يالالعامأحمد يحئر جواد جبار53
مرشح1قسم علم االجتماعكلية االداب65.242معومعلم االجتماع القانونن

يةكلية االداب76.945معومعلم اللغة المقارنالالعاممي علي عبداالمتر علي54 ن مرشحقسم اللغة االنكلتر

بية75.419معومعلم اللغة المقارنالالعامايمان خضتر عودة زغتر55 يةكلية التر ن مرشحاللغة االنجلتر

بويالالعامحسام محمد منشد بندر56 مرشح1علم النفسكلية االداب87.692معومعلم النفس التر

ن حميد مشهور57 بية للبنات69.741معومعلم النفس العامالالعامصفاء حسير بويكلية التر مرشح1االرشاد النفسي والتوجيه التر

مرشحقسم علوم الحاسوبكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات86.878معومعلوم الحاسوبالالعاممحمد حمزة عبد عباس58

مرشحالوسائط المتعددهكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات77.284معومعلوم الحاسوبالالعامرشا فالح كاظم عكرب59

مرشحالوسائط المتعددهكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات60.838معومعلوم الحاسوبال2003ذوي الشهداء بعد عام علي حاكم جتر جودة60

ونيةرئاسة الجامعة59.321معومعلوم الحاسوبالالعامبسام نوري شاكر ليلو61 مرشحمركز الحاسبة االلكتر

مرشحقسم علوم الحياةكلية العلوم87.09معومعلوم حياة احياء مجهريةالالعاموالء ياس لهمود شندل62

مرشحوحدة ابحاث البيئة والوقاية من التلوثكلية العلوم85.148معومعلوم حياة احياء مجهريةالالعامصبا عبد االمتر كاظم مرهج63

ن64 بية69.753معومعلوم حياة احياء مجهريةالالعامعبتر سامي كاظم مفير غتر مرشحعلوم الحياةكلية التر

مرشح1البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعة83.449معومزراعة عضويةالالعامسعدون مراد سعدون سوادي65

مرشحالبيئةكلية العلوم84.14معومفسلجةالالعامدنيا عبدهللا بركات علي66

مرشحالعلوم االساسيةكلية طب االسنان72.25معومفسلجةالالعامحيدر كاظم عباس احمد67

بية الفنيةكلية الفنون الجميلة70.06معومفنون رسمالالعاممحمد عباس فاضل كاظم68 مرشح1التر

ياء صلبةالالعامكنعان محمد موىس شيحان69 ن مرشح1قسم الهندسة الكيمياويةكلية الهندسة73.153معومفتر

ياء طبيةالالعامرباب هجول حمزه جواد70 ن ياء الطبيةكلية الطب73.519معومفتر ن مرشح1الفسلجة والفتر

مرشحالقانون العامكلية القانون81.444معومقانون اداريالالعامفاضل جبتر لفته لغيوي71

مرشحالقانونيةكلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات66.075معومقانون اداريالالعامنض هللا غالب عطشان سليمان72

مرشح1قسم القانون العامكلية القانون69.613معومقانون دولي عامالالعامسؤدد طه جدوع نارص73

ن74 يالالعامنورا كاظم عواد حسير
مرشحقسم القانون الخاصكلية القانون75.495معومقانون مدنن

يالالعاماقبال مبدر نايف عبد الحسن75
مرشحقسم القانون الخاصكلية القانون64.301معومقانون مدنن

مرشح1قسم الهندسة الكيمياويةكلية الهندسة61.288معومكمياء حياتيةال2003ذوي الشهداء بعد عام درر كامل جبار خضتر76

مرشح3قسم الكيمياءكلية العلوم71.471معومكيمياء عضويةالالعامطيبة ابراهيم محمد هويدي77

ن78 مرشح1الخطة االستثمارية/المالية كلية االدارة واالقتصاد67.707معوممحاسبة اداريةالالعامزينب هادي مهدي حسير

ي فارس79
ي راضن مرشح2المحاسبةكلية االدارة واالقتصاد62.503معوممحاسبة تكاليفنعمالعامنوال حرنر

ن80 مرشحالعلوم المالية والمضفيةكلية االدارة واالقتصاد81.745معوممحاسبة ماليةالالعامثائر عمران موىس عبدالحسير

مرشحالمحاسبةكلية االدارة واالقتصاد65.303معوممحاسبة ماليةالالعامفاضل شعالن جبار صخيل81
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ى عبد جتر محمد82 مرشح1البستنة وهندسة الحدائقكلية الزراعة62.092معوممحاصيل حقليةالالعامبرسر

مرشح1اللغة العربيةكلية االداب60.443معوممكتباتال2003ذوي الشهداء قبل عام منصور عيدان عكرب سعد83

ونيك واتصاالتالالعاميوسف محسن حسن سلمان84 مرشح1قسم هندسة الميكانيككلية الهندسة86.572معومهندسة الكتر

مرشح1قسم الهندسة الكيمياويةكلية الهندسة81.635معومهندسة تكرير نفطالالعامهشام محمد مجيد سلمان85

مرشح1الهندسة الكيمياويةكلية الهندسة73.065معومهندسة سيطرة عملياتال2003ذوي الشهداء قبل عام امجد حسون صالح غانم86

مرشح1قسم الهندسة الميكانيكةكلية الهندسة70.048معومهندسة قوى ميكانيكيةالالعاماحمد ثابت عبد عبود87

مرشح1الميكانيككلية الهندسة77.214معومهندسة موائع وحراراياتالالعامكاظم كريم عيدان حسون88


